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ชือ่วชิา; การโปรแกรมและควบคมุไฟฟา้ รหสัวชิา 2104-2114 

หนว่ยที ่8; งานใช ้PLC ควบคมุมอเตอรเ์หนีย่วน า 3 เฟส 
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หนว่ยที ่8 การใช ้PLC ควบคมุมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส  

หัวขอ้เรือ่ง 
1. การควบคุมมอเตอร์เบ้ืองต้น  
2. การใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์ 
3. ตัวอย่าง การใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 

สาระส าคัญ  
การควบคุมมอเตอร์ เป็นวิธีการบังคับให้มอเตอร์ ท างานและหยุดท างาน แบ่งวิธีการควบคุม

มอเตอร์ออกเป็น 3 ระดับ คือ การควบคุมด้วยมือ การควบคุมกึ่งอัตโนมัติ และ การควบคุมอัตโนมัติ 
การใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์ เป็นการควบคุมโดยการส่ังสัญญาณอินพุตให้กับ PLC ประมวลผล

ตามโปรแกรม ส่งสัญญาณเอาต์พุตไปขับคอนแทกเตอร์ และน าคอนแทกเตอร์ไปควบคุมมอเตอร์ต่อไป 
ตัวอย่างการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์ ในหน่วยการเรียนนี้ เป็นการใช้ PLC ควบคุมงานเด่ียว  

ได้แก่ การใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบท างานเรียงล าดับ และ การใช้ PLC ควบคุม
มอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบกลับทางหมุนโดยอัตโนมัติ  

สมรรถนะอาชีพ 
แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ด้านความรู้  

1.1 บอกประเภทของการควบคุมมอเตอร์ได้ 
1.2 อธิบายวิธีการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์ได้ 

2. ด้านทักษะปฏิบัติ 
2.1 สามารถเตรียมโปรแกรมได้ 
2.2 สามารถติดต้ังวงจรอินพุต / เอาต์พุตได้ 
2.3 สามารถทดสอบเอาต์พุตได้ 
2.4 สามารถติดต้ังวงจรก าลังได้ 
2.5 สามารถทดสอบระบบได้ 
2.6 สามารถปิดระบบและจัดเก็บอุปกรณ์ได้ 

3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3.1 ความมีวินัย 
3.2 ความมนุษย์สัมพันธ์ 
3.3 ความรับผิดชอบ 
3.4 ความเช่ือมั่นในตนเอง 
3.5 ความมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 
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บทน า 
มอเตอร์ เป็นเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ท าหน้าท่ีเปล่ียนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล น าไป

ขับเคล่ือนอุปกรณ์ท างานใดๆ โดยเฉพาะการใช้เป็นต้นก าลังในงานอุตสาหกรรม 
การควบคุมมอเตอร์ เป็นวิธีการใช้มอเตอร์ตามวัตถุประสงค์ เช่น การเริ่มเดิน การหยุด การกลับ

ทางหมุน การควบคุมความเร็ว เป็นต้น  
การใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์ เป็นการควบคุมด้วยโปรแกรมแทนการต่อสายวงจรควบคุม ซึ่ง

โปรแกรมสามารถก าหนดขึ้นแน่นอนตายตัวตามเงื่อนไขการท างานของระบบ แต่สามารถเปล่ียนแปลงและ
ปรับปรุงได้ตลอดเวลาเท่าท่ีต้องการ  

การใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส อย่างง่าย เป็นการน าเอาต์พุตของ PLC ไปควบคุม
คอนแทกเตอร์ และ น าคอนแทกเตอร์ไปควบคุมมอเตอร์ต่อไป 

1. การควบคมุมอเตอรเ์บือ้งตน้ 

การควบคุมมอเตอร์ คือ การท าให้มอเตอร์ท างานตามค าส่ัง และมีความปลอดภัยต่อตัวมอเตอร์ 
ต่ออุปกรณ์ในระบบและต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยระดับของการควบคุมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1.1 การควบคุมด้วยมือ (Manual Control)  
การควบคุมด้วยมือ หมายถึง การควบคุมโดยผู้ปฏิบัติงาน ส่ังให้อุปกรณ์ควบคุมท างาน 

ควบคุมการจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ การควบคุมจึงถูกส่ังงานด้วยมือ ผ่านอุปกรณ์ใดๆ เช่น ท็อกเกิ้ลสวิตช์ 
(Toggle Switch) เซฟต้ีสวิตช์ (Safety Switch) ดรัมสวิตช์ (Drum Switch) ตัวควบคุมแบบหน้าจาน 
(Face Plate Control) เป็นต้น ควบคุมการท างานของมอเตอร์ นิยมใช้กับระบบเด่ียว มอเตอร์ขนาดเล็กท่ี
มีพิกัดกระแสต่ าๆ เช่น มอเตอร์พิกัดไม่เกิน 5 แรงม้า จ าพวกเครื่องเจาะ เครื่องเจียรไน เป็นต้น จึงนิยม
ควบคุมการท างานของมอเตอร์ ด้วยวิธีการสตาร์ทโดยตรง (Direct Starter) 

 

 

    ภาพที่ 8-1; การควบคุมมอเตอร์ด้วยมือ (Manual Control) 
 
 
 

Power Supply 

Power Panel & Manual Starter 

Motor 
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1.2 การควบคุมกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic Control)  
 การควบคุมกึ่งอัตโนมัติ เป็นการควบคุมโดยการใช้สวิตช์ปุ่มกด (Push Button) ใช้ควบคุม
ระยะไกล (Remote Control) ท าการเริ่มเดิน (Start) การหยุดเดิน (Stop) มอเตอร์ โดยการใช้รีเลย์ หรือ 
คอนแทกเตอร์ เป็นตัวกลางการควบคุม ส่ังงานท่ีสวิตช์ปุ่มกด เพื่อส่ังให้คอนแทกเตอร์ ท างานหรือหยุด
ท างาน แล้วจึงน าหน้าสัมผัสของคอนแทกเตอร์ไปควบคุมมอเตอร์อีกต่อหนึ่ง  

 

 

ภาพที ่8-2; การควบคุมมอเตอร์แบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic Control) 

1.3 การควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control)  
 การควบคุมอัตโนมัติ เป็นการควบคุมท่ีอาศัยอุปกรณ์ช้ีน า (Pilot Device) มาตรวจจับการ
เปล่ียนแปลงใดๆ เช่น โฟโต้สวิตช์ (Photo Switch) ลิมิตสวิตช์ (Limit Switch) ตรวจจับต าแหน่งของวัตถุ 
เพื่อส่ังให้อุปกรณ์เอาต์พุตใดๆ ท างานหรือหยุดท างานตามเงื่อนไข วงจรการควบคุมมอเตอร์แบบนี้เพียงแต่
ใช้คนกดปุ่มเริ่มเดินในครั้งแรกเท่านั้น จากนั้นวงจรจะท างานเองเป็นอัตโนมัติต่อเนื่องไป 

 

 

    ภาพที่ 8-3; การควบคุมมอเตอร์แบบอัตโนมัติ (Automatic Control) 

Power Supply 

Power Panel 

Motor 
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Overload Protection 
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Pilot Device 
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2. การใช ้PLC ควบคมุมอเตอร ์

การใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์ เป็นวิธีการควบคุมด้วยโปรแกรมแทนการติดต้ังวงจรควบคุม 
(Control Circuit) โดยแปลงวงจรควบคุมเป็นแลดเดอร์ไดอะแกรม และป้อนให้กับ PLC เพื่อส่งผลการ
ท างานของโปรแกรม ออกทางเอาต์พุตของ PLC ไปควบคุมคอนแทกเตอร์ ในวงจรก าลัง (Power Circuit) 
และคอนแทกเตอร์ควบคุมมอเตอร์ ตามล าดับ 

2.1 วงจรการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์ 
วงจรการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์ จึงมีโครงสร้างการควบคุมเป็น 4 ส่วน คือ วงจรอินพุต 

โปรแกรม วงจรเอาต์พุต วงจรก าลัง พิจารณาแบบงานจริง (Working Diagram) ดังภาพที่ 8-4 

 
ภาพที่ 8-4; แสดงโครงสร้างของวงจรการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์ 

 จากภาพที่ 8-4 พิจารณาวงจรการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์ ประกอบด้วย  
1) วงจรอินพุต คือ วงจรไฟฟ้าท่ีติดต้ังสวิตช์ปุ่มกด เพื่อควบคุมอินพุตของโปรแกรม  
2) โปรแกรม คือ แลดเดอร์ไดอะแกรมท่ีออกแบบมาจากการแปลงวงจรควบคุม และ/หรือ 

จากเงื่อนไขการท างาน และป้อนให้กับ PLC เพื่อควบคุมวงจรเอาต์พุต 
3) วงจรเอาต์พุต คือ วงจรไฟฟ้าท่ีติดต้ังโดยใช้เอาต์พุตของ PLC ไปควบคุมคอนแทกเตอร์ 
4) วงจรก าลัง คือ วงจรก าลัง (Power Circuit) ของการควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส  
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2.2 การเตรียมโปรแกรม 
การเตรียมโปรแกรม เป็นวิธีการสร้างโปรแกรมและป้อนไปเก็บในหน่วยความจ าของ PLC 

เพื่อน า PLC ไปติดต้ังควบคุมมอเตอร์ ซึ่งการเตรียมโปรแกรมเป็นภาระงานเริ่มต้น ของการใช้ PLC 
ควบคุมมอเตอร์ โดยมีภาระงานปฏิบัติ ดังนี้ 

1) เขียนแลดเดอร์ไดอะแกรม โดยการแปลงวงจรควบคุมเป็นแลดเดอร์ไดอะแกรม 

 
ก) วงจรควบคุม                                ข)  แลดเดอร์ไดอะแกรม 

ภาพที่ 8-5; การแปลงวงจรควบคุมเป็นแลดเดอร์ไดอะแกรม 

2) ปรับแต่งโปรแกรม โดยน าค าส่ังซึ่งขนานกันไปวาง ณ คอลัมน์ 1 ตามหลักของการเขียน
แลดเดอร์ไดอะแกรม  

 
3) ก าหนดข้อมูลโปรแกรม  

สัญลักษณ์ ข้อมูล ความหมาย 
S1 000.00 สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ ส่ังให้ระบบท างาน 
S2 000.01 สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ ส่ังใหร้ะบบหยุดท างาน 
K1 010.00 เอาต์พุตควบคุมคอยล์ของคอนแทคเตอร์ 
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จะได้โปรแกรมสมบูรณ์ ดังนี้ 

 
4) เขียนโปรแกรมบนซอฟต์แวร์ “Syswin 3.4” (รายละเอียด ดูจากหน่วยที่ 3) 
5) ป้อนโปรแกรมสู่ PLC (รายละเอียด ดูจากหน่วยที่ 4)   
6) ทดสอบโปรแกรม เพื่อตรวจสอบผลการท างานของโปรแกรม 

2.3 การติดตั้งวงจรอินพุต / เอาต์พุต 
การติดต้ังวงจรอินพุต/เอาต์พุตของ PLC Omron รุ่น CPM2A-40CDR-A โดยติดต้ังวงจร

อินพุตแบบ Sink และติดต้ังวงจรเอาต์พุตแบบ Source ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้  
1) แบบวงจรอินพุต/เอาต์พุต 

 
ภาพที่ 8-6; แบบวงจรอินพุต/เอาต์พุต  

2) การติดต้ังวงจรอินพุต ติดต้ังแบบ Sink คือ จ่ายไฟ (0)V ให้กับขั้ว COM ของขั้วต่ออินพุต 
และจ่ายไฟ (24)V ใหก้ับสวิตช์ปุ่มกด (S1) ควบคุมอินพุตหมายเลข 000.00 และสวิตช์ปุ่มกด (S2) ควบคุม
อินพุตหมายเลข 000.01  

3) การติดต้ังวงจรเอาต์พุต ติดต้ังแบบ Source) คือ จ่ายไฟ (24)V ให้กับขั้ว COM ของ
เอาต์พุตหมายเลข 010.00 และต่อวงจรรับสัญญาณจากขั้วต่อเอาต์พุตหมายเลข 010.00 ควบคุมคอยล์
ของคอนแทกเตอร์ ซึ่งต่อร่วมกับหน้าสัมผัสปกติปิด ของโอเวอร์โหลด รีเลย ์ครบวงจรกับไฟ (0)V  
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2.4 การทดสอบเอาต์พุต 
การทดสอบเอาต์พุต เป็นวิธีการตรวจสอบการน าสัญญาณเอาต์พุตของ PLC ไปควบคุมคอน

แทกเตอร์ เมื่อติดต้ังวงจรอินพุต/เอาต์พุตแล้วเสร็จ ให้ทดสอบเอาต์พุต เพื่อตรวจสอบว่าคอนแทกเตอร์ 
ท างานถูกต้องสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการท างาน ก่อนติดต้ังวงจรก าลังเสมอ โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

1) เปล่ียนโหมดการท างานของ PLC เป็น “MONITOR”  
2) จ่ายไฟ 24 VDC ให้กับวงจรอินพุต / เอาต์พุต ของ PLC 
3) ส่ังอินพุต โดยกด Start ตามเงื่อนไขการท างาน 
4) สังเกตการท างานของคอนแทกเตอร์ เปรียบเทียบกับเงื่อนไขการท างาน 
5) แก้ไขและปรับปรุงโปรแกรม หากพบว่าท างานไม่ถูกต้อง และทดสอบซ้ าทุกครั้งท่ีแก้ไข 

2.5 การติดตั้งวงจรก าลัง 
การติดต้ังวงจรก าลัง เป็นวิธีการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์ควบคุม และต่อวงจร ตาม

แบบวงจรก าลัง  
1) แบบวงจรก าลัง 

 

 
F1 = ฟิวส์ก าลัง  หยุดการท างานของวงจรก าลัง  
       เมื่อลัดวงจรในวงจรก าลัง 
K1 = คอนแทกเตอร์ ควบคุมมอเตอร์ ท างาน / หยุดท างาน     

ตามสถานะเอาต์พุตของ PLC ท่ีน ามาควบคุม 
       เมื่อ   ขั้ว a – b = คอยล์ 

                   ขั้ว 1 – 2 = หน้าสัมผัสหลัก เฟส A 
                   ขั้ว 3 – 4 = หน้าสัมผัสหลัก เฟส B 
                   ขั้ว 5 – 6 = หน้าสัมผัสหลัก เฟส C 
F3 = โอเวอร์โหลดรีเลย์ ป้องกันมอเตอร์ เมื่อกระแส   

มอเตอร์เกินพิกัด 
M1 = มอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส โรเตอร์แบบกรงกระรอก 

ภาพที่ 8-7; วงจรก าลังการควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบเริ่มเดินโดยตรง 

2) ฟิวส์ก าลัง ท าหน้าท่ีป้องกันความเสียหายจากการลัดวงจรในวงจรก าลัง ปัจจุบันนิยม
ติดต้ังเซอร์กิตเบรกเกอร์แทนฟิวส์ก าลัง เพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้ จากการขาดเฟสของระบบไฟฟ้า เมื่อ 
ฟิวส์ขาดเฟสใดเฟสหนึ่ง 

3) คอนแทกเตอร์ 3 Pole, Coil 24 VDC ท าหน้าท่ีควบคุมการจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ โดย
การควบคุมของวงจรเอาต์พุต 

4) โอเวอร์โหลดรีเลย์ ท าหน้าท่ีป้องกันความเสียหายของมอเตอร์ ด้วยการต่อวงจร
หน้าสัมผัสปกติปิด (N.C. Contact) ของโอเวอร์โหลดรีเลย์ อนุกรมกับคอยล์ของคอนแทกเตอร์ ในวงจร
เอาต์พุต เพื่อปลดวงจรเอาต์พุต เมื่อมอเตอร์มีกระแสเกินพิกัด 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 หน่วยที่ 8 การใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

5) มอเตอร์ หมายถึง มอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส 220/380 V หรือ 380/660 V น าไปใช้งาน 
โดยการต่อขั้วปลายสายมอเตอร์ 6 ขั้ว เพื่อต่อกับสายจ่ายระบบไฟฟ้า 3 เฟส ดังนี้ 

- การต่อแบบสตาร์ (Star Connection) หรือ ต่อแบบวาย (Wye Connection; ) 
เป็นวิธีการต่อแบบรวมข้ัว คือ รวมข้ัวปลาย จ่ายไฟขั้วต้น หรือ รวมข้ัวต้น จ่ายไฟขั้วปลาย  

 
ข้ัวมอเตอร์ U1 V1 W1 U2 V2 W2 

สายไฟจ่าย 
L1 L2 L3 

Star Connection L2 L3 L1 
L3 L1 L2 

ภาพที่ 8-8; วิธีการต่อข้ัวมอเตอร์ แบบสตาร์ 

- การต่อแบบเดลตา (Delta Connection; ) เป็นวิธีการต่อข้ัว แบบปลายต่อต้น  

 
ข้ัวมอเตอร์ U1 + W2 V1 + U2 W1 + V2 

สายไฟจ่าย 

L1 L2 L3 

L2 L3 L1 

L3 L1 L2 

ภาพที่ 8-9; วิธีการต่อข้ัวมอเตอร์ แบบเดลตา 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 หน่วยที่ 8 การใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

2.6 การทดสอบระบบ 
การทดสอบระบบ ในท่ีนี้ คือ การตรวจสอบการท างานของมอเตอร์ ปฏิบัติดังนี้ 
1) เข้าสู่โหมด “MONITOR” 
2) จ่ายไฟ 24 VDC ให้กับวงจรอินพุต / เอาต์พุต  
3) จ่ายไฟ 3 เฟส 380 VAC ให้กับวงจรก าลัง 
4) ส่ังอินพุต โดยกด Start ตามเงื่อนไขการท างาน  
5) สังเกตการท างานของมอเตอร์ และเปรียบเทียบกับเงื่อนไขการท างาน 
6) ปิดระบบและจัดเก็บอุปกรณ์  

2.7 การปิดระบบและจัดเก็บอุปกรณ์  
การปิดระบบและจัดเก็บอุปกรณ์ ปฏิบัติดังนี้ 
1) วิธีการปิดระบบ 

- กด-ปล่อย สวิตช์ปุ่มกด (Stop) ให้ระบบหยุดท างาน  
- ปลดแหล่งจ่ายไฟ 3 เฟส 380 VAC   
- ปลดแหล่งจ่ายไฟ 24 VDC   
- ปลดการเช่ือมต่อของ PLC กับ PC  
-  ปิดสวิตช์ “POWER” ของชุดฝึก PLC  

2) วิธีการจัดเก็บอุปกรณ์ 
- ถอดรื้อ สายไฟต่อวงจรก าลัง  
- ถอดรื้อ สายไฟต่อวงจรอินพุต/เอาต์พุต  
- ส ารวจความเสียหาย คัดแยกอุปกรณ์ช ารุด  
- สายไฟต่อวงจร แยกกลุ่มตามขนาดความยาวเก็บเข้าตู้ล้ินชักในพื้นท่ี 
- จัดเก็บมอเตอร์ 
- อุปกรณ์อื่น ติดต้ังปกติบนโต๊ะปฏิบัติงาน 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 หน่วยที่ 8 การใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

3. ตัวอยา่ง การใช้ PLC ควบคมุมอเตอรเ์หนีย่วน า 3 เฟส  

3.1 การใช ้PLC ควบคมุมอเตอรเ์หนีย่วน า 3 เฟส แบบท างานเรยีงล าดบั 
การควบคุมมอเตอร์ท างานเรียงล าดับ เป็นการบังคับให้มอเตอร์ในระบบ ท างานเป็นล าดับ 

ตามเงื่อนไขการท างานของระบบนั้นๆ 
ตัวอย่าง การใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบท างานเรียงล าดับ ดังนี้ 
1) แบบแสดงการท างาน (Schematic Diagram) 

 

 
ก) วงจรก าลัง (Power Circuit) ข) วงจรควบคุม (Control Circit) 

ภาพที่ 8-10; แบบแสดงการท างาน (Schematic Diagram)  
ของการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบท างานเรียงล าดับ 

2) เงื่อนไขการท างาน 

1 กด Start 1 (S2) ใหม้อเตอร์ M1 ท างาน 
2 กด Start 2 (S3) ให้มอเตอร์ M2 ท างาน 
3 มอเตอร์ M1 ท างานก่อนมอเตอร์ M2 เสมอ 
4 กด Stop (S1) ใหร้ะบบหยุดท างาน 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 หน่วยที่ 8 การใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

3) ก าหนดข้อมูลโปรแกรม 

สัญลักษณ์ ข้อมูล ความหมาย 
S1 000.00 สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ ส่ังให้ระบบหยุดท างาน 
S2 000.01 สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ ส่ังมอเตอร์ M1 ท างาน 
S3 000.02 สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ ส่ังมอเตอร์ M2 ท างาน 
K1 010.02 เอาต์พุตควบคุมคอนแทคเตอร์ K1 
K2 010.03 เอาต์พุตควบคุมคอนแทคเตอร์ K2 

4) แลดเดอร์ไดอะแกรม 

 
ภาพที่ 8-11; แลดดอร์ไดอะแกรม 

ของการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบท างานเรียงล าดับ 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 หน่วยที่ 8 การใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

5) แบบวงจรอินพุต/เอาต์พุต 

 
ภาพที่ 8-12; แบบวงจรอินพุต/เอาต์พุต  

การใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบท างานเรียงล าดับ 

6) แบบงานจริง  (Working Diagram) 

 
ภาพที่ 8-13; แบบงานจริง ของการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบท างานเรียงล าดับ 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 หน่วยที่ 8 การใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

3.2 การใช ้PLC ควบคมุมอเตอรเ์หนีย่วน า 3 เฟส แบบกลบัทางหมนุโดยอตัโนมตั ิ
ทิศทางหมุนของมอเตอร์ ก าหนดจากการต่อสายไฟจ่ายเข้าขั้วมอเตอร์ ต่อเรียงล าดับเฟส

เดินหน้า L1, L2, L3 เข้าขั้วมอเตอร์ U1, V1, W1 เรียกว่า “เฟส ซีเควนซ์ (Phase Sequence)” มอเตอร์
หมุนทวนเข็มนาฬิกา และต่อเรียงล าดับเฟสถอยหลัง L3, L2, L1 เข้าขั้วมอเตอร์ U1, V1, W1 เรียกว่า 
“นอน-เฟส ซีเควนซ์ (Non-Phase Sequence)” มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกา 

การใช้ PLC ควบคุมการกลับทางหมุนมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส จึงเป็นการควบคุมด้วย
เอาต์พุตของ PLC จ านวน 2 เอาต์พุต ควบคุมให้คอนแทกเตอร์ 2 ตัว ท างานเรียงล าดับ แบบสลับการ
ท างาน เพื่อน าคอนแทกเตอร์ไปควบคุมการกลับทางหมุนของมอเตอร์ โดยการกลับเฟสของสายไฟจ่ายท่ี
ขั้ว 2, 4, 6 ของคอนแทกเตอร์ ก่อนจ่ายเข้าขั้วมอเตอร์  

ตัวอย่าง การใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบกลับทางหมุนอัตโนมัติ ดังนี้ 
1) แบบแสดงการท างาน (Schematic Diagram) 

  
ก) วงจรก าลัง (Power Circuit) ข) วงจรควบคุม (Control Circuit) 

ภาพที่ 8-14; แบบแสดงการท างาน (Schematic Diagram)  
ของการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบกลับทางหมุนอัตโนมัติ 

2) เงื่อนไขการท างาน 

1 กด Start (S2) ใหม้อเตอร์ท างาน 
2 มอเตอร์กลับทางหมุน ทุกๆ 1 นาที 
3 กด Stop (S1) ใหร้ะบบหยุดท างาน 
4 กดซ้ า Start (S2) ขณะระบบท างาน ต้องไม่ส่งผลใดๆ ต่อระบบ 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 หน่วยที่ 8 การใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

3) ก าหนดข้อมูลโปรแกรม 

สัญลักษณ์ ข้อมูล ความหมาย 
S1 000.00 สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ ส่ังให้ระบบหยุดท างาน 
S2 000.01 สวิทช์กดติด-ปล่อยดับ ส่ังใหร้ะบบท างาน 
K1 010.02 เอาต์พุตควบคุมคอนแทคเตอร์ K1 
K2 010.03 เอาต์พุตควบคุมคอนแทคเตอร์ K2 

4) แลดเดอร์ไดอะแกรม 

 
ภาพที่ 8-15; แลดเดอร์ไดอะแกรม  

ของการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบกลับทางหมุนอัตโนมัติ 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 หน่วยที่ 8 การใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

5) แบบวงจรอินพุต/เอาต์พุต 

 
ภาพที่ 8-16; แบบวงจรอินพุต/เอาต์พุต  

ของการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบกลับทางหมุนอัตโนมัติ 

6) แบบงานจริง  (Working Diagram)  

 
ภาพที่ 8-17; แบบงานจริง ของการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบกลับทางหมุนอัตโนมัติ 
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ชื่อวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 หน่วยที่ 8 การใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส 

สรุป 
 การควบคุมมอเตอร์ เป็นวิธีการบังคับให้มอเตอร์ ท างานและหยุดท างาน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
คือ การควบคุมด้วยมือ การควบคุมกึ่งอัตโนมัติ และ การควบคุมอัตโนมัติ 

การใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์ เป็นการควบคุมโดยการส่ังสัญญาณอินพุตให้กับ PLC ประมวลผล
ตามโปรแกรม ส่งสัญญาณเอาต์พุตไปขับคอนแทกเตอร์ และน าคอนแทกเตอร์ไปควบคุมมอเตอร์ต่อไป  

โครงสร้างของวงจรการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์ มี 4 ส่วน ได้แก่ วงจรอินพุต โปรแกรม วงจร
เอาต์พุต และ วงจรก าลัง 

ตัวอย่าง การใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์ ท่ีปรากฏในหน่วยการเรียนนี้ เป็นการใช้ PLC ควบคุม
มอเตอร์งานเด่ียว ได้แก่ การใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบท างานเรียงล าดับ และ การใช้ 
PLC ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส แบบกลับทางหมุนโดยอัตโนมัติ  

การใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์ แบบอื่นๆ ก าหนดไว้ในใบงาน เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะสร้างองค์
ความรู้จากการฝึกปฏิบัติ เพื่อการมีทักษะการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์ อย่างแท้จริง 


